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Alokacja EFRR (72,64% wartości FEWiM 2021-2027)

Rodzaj wsparcia

dotacja IF: pożyczka
IF: dotacja 

w ramach operacji IF

1 199 128 303 € 53 900 000 € 44 100 000 €

1 297 128 303 €



Dwie perspektywy - Podmioty wdrażające - alokacje EFRR

Podmiot
RPO WiM 
2014-2020

FEWiM 
2021-2027

(+/-)

Departament EFRR 1 066 484 301 € 1 037 348 626 € -29 135 675 €

IP Przedsiębiorczość 141 525 955 € 110 024 258 € -31 501 697 €

BGK 58 109 217 € 98 000 000 € 39 890 783 €

Razem Departament EFRR 1 266 119 473 € 1 245 372 884 € -20 746 589 €

Departament PR - PT 0 € 51 755 419 € 51 755 419 €

Razem EFRR 1 266 119 473 € 1 297 128 303 € 31 008 830 €



Priorytet 1 Gospodarka – 244 807 824 euro

nr i nazwa działania wdrażający
rodzaj 

wsparcia
cs alokacja

1.1. Publiczna infr. naukowo-badawcza EFRR dotacja

1(i) 93 472 7501.2. Działalność B+R+I przedsiębiorstw IP dotacja

1.3. Transfer technologii EFRR dotacja

1.4. Transformacja cyfrowa MŚP 
BGK IF

1(ii) 63 027 793

IP dotacja

1.5. Nowe e-usługi dla firm EFRR dotacja

1.6. Nowe e-usługi publiczne EFRR dotacja

1.7. E-zdrowie EFRR dotacja

1.8. Profesjonalizacja usług dla MŚP EFRR dotacja

1(iii) 76 513 3111.9. Konkurencyjne i innowacyjne MŚP IP dotacja

1.10. Rozwój przedsiębiorczości BGK IF

1.11. Kompetencje dla gospodarki przyszłości EFRR dotacja 1(iv) 11 793 970



• E - geodezja
Projekty dotyczące powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezji będą musiały uzyskać
(przed złożeniem wniosku) pozytywną opinię Głównego Geodety Kraju.

• E - zdrowie
Projekty muszą posiadać pozytywną opinię Ministra Zdrowia w zakresie zgodności
z dokumentami strategicznymi i programowymi w obszarze zdrowia cyfrowego.

Cyfryzacja



Priorytet 2 Środowisko – 390 800 000 euro

nr i nazwa działania wdrażający
rodzaj 

wsparcia
cs alokacja

2.1. Efektywność energetyczna 
EFRR dotacja

2(i) 136 000 000

BGK IF

2.2. Efektywność energetyczna – ZIT Elbląg, Ełk
EFRR dotacja

BGK IF

2.3. Efektywność energetyczna – IIT Cittaslow
EFRR dotacja

BGK IF

2.4. Efektywność energetyczna w MŚP BGK IF

2.5. Odnawialne źródła energii 
EFRR dotacja

2(ii) 49 800 000
BGK IF

2.6. Odnawialne źródła energii - IIT Cittaslow
EFRR dotacja

BGK IF

2.7. Adaptacja do zmian klimatu EFRR dotacja 2(iv) 102 000 000

2.8. Gospodarka wodno-ściekowa EFRR dotacja
2(v) 40 000 000

2.9. Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT Olsztyn EFRR dotacja

2.10. Gospodarka odpadowa EFRR dotacja
2(vi) 22 000 000

2.11. Gospodarka o obiegu zamkniętym EFRR dotacja

2.12. Ochrona bioróżnorodności EFRR dotacja 2(vii) 41 000 000



• warunek uzyskania wsparcia: osiągnięcie min. 30% oszczędności energii (było 25%),

• dotacja bezzwrotna: budynki komunalne (mieszkaniowe) i historyczne (użyteczności
publicznej i mieszkaniowe),

• dotacja warunkowa: pozostałe budynki użyteczności publicznej,

• instrumenty finansowe: przebudowa i wymiana oświetlenia, przede wszystkim
ulicznego, systemy ciepłownicze i chłodnicze, podłączenie do sieci ciepłowniczej
i gazowej, wymiana źródeł ciepła, pozostałe budynki mieszkaniowe.

Efektywność energetyczna



• instrumenty finansowe: projekty o większej skali (np. farmy fotowoltaiczne)
i/lub z możliwością dochodu (np. odsprzedaż energii do sieci, aukcje OZE),

• dotacje: magazyny energii, magazyny ciepła,

• zakup magazynów energii wyłącznie przy realizacji projektów OZE w zakresie produkcji
energii elektrycznej,

• zakup magazynu ciepła jako oddzielny projekt,

• brak wsparcia na budowę/modernizację sieci elektroenergetycznych,

Moc instalacji OZE wykorzystujących energię:
- słońca do 0,5 MW (było do 2MW)
- biogaz do 0,5 MW (było do 1MW)
- geotermalna do 2MW
- wiatru do 5 MW (było do 200 kW)
- wody do 5 MW (było do 200 kW)
- biomasa do 5MW

OZE



• projekty w zakresie poprawy środowiska miejskiego poprzez zwiększenie skali zielonej
i błękitnej infrastruktury (np. zbiorniki infiltracyjno-retencyjne, parki miejskie, ogrody
deszczowe, powierzchnie przepuszczalne, rekultywacja cieków wodnych, powierzchniowe
i podziemne zbiorniki szczelne, zielone dachy i ściany, ogrody wertykalne, parki linearne,
kieszonkowe, zielone torowiska, zielone przystanki komunikacji miejskiej), w tym
z wykorzystaniem inteligentnych systemów zarządzania wodami opadowymi i likwidacją
miejskich wysp ciepła

• projekty dotyczące gospodarowania wodami mogą być realizowane, o ile:
- są uwzględnione w Miejskich Planach Adaptacji (MPA) do zmian klimatu lub są

realizowane na terenach, gdzie istnieje zagrożenie powodziowe,
- wykorzystują zieloną i niebieską infrastrukturę do zatrzymania wody,
- nie są związane z gospodarką ściekami komunalnymi.

• opracowanie i wdrażanie MPA do zmian klimatu

• obowiązek opracowania MPA dla miast o liczbie ludności  ≥ 20 000 mieszkańców

Adaptacja do zmian klimatu



• Wsparcie aglomeracji od 2 do 15 tys. RLM (w 1 kolejności od 10 do 15 tys. RLM)

• możliwość wsparcia systemów odbioru nieczystości z jednostek pływających
w przystaniach, portach żeglarskich, stanicach wodnych oraz kamperowiskach

Gospodarka wodno-ściekowa 



• niekwalifikowane będą inwestycje dotyczące składowania lub zwiększenia mocy
przerobowych instalacji przetwarzania odpadów resztkowych

• projekty w zakresie gospodarki zasobooszczędnej – do 8 mln zł kosztów kwalifikowalnych

Gospodarka odpadowa 



Możliwość otrzymania dotacji na projekty:

• dotyczące naprawy i ponownego użytkowania przedmiotów,

• w zakresie zmiany procesów produkcyjnych - przejście z modelu liniowego na cyrkularny

Projekty nie muszą być wykazane w WPGO.

Gospodarka o obiegu zamkniętym



• Wspierane będą działania wynikające z dokumentów o charakterze strategicznym,
w szczególności z Priorytetowych Ram Działań dla sieci Natura 2000 na lata 2021-2027.

• Możliwość dofinansowania:

- opracowania i wdrażania dokumentów planistycznych parków krajobrazowych

- rekultywacji i remediacji obszarów zdegradowanych działalnością gospodarczą
(na terenach nie należących do SP) z przeznaczeniem na cele przyrodnicze

Ochrona bioróżnorodności 



Priorytet 3 Mobilność miejska  – 108 000 000 euro

nr i nazwa działania wdrażający
rodzaj 

wsparcia
cs alokacja

3.1. Mobilność miejska EFRR dotacja

2(viii) 108 000 0003.2. Mobilność miejska - ZIT Olsztyn, Elbląg EFRR dotacja

3.3. Mobilność miejska - IIT Cittaslow EFRR dotacja



Priorytet 4 Mobilność regionalna  – 277 200 000 euro

nr i nazwa działania wdrażający
rodzaj 

wsparcia
cs alokacja

4.1. Infr. dla mobilności regionalnej i bezpieczeństwa EFRR dotacja

3(ii) 277 200 000
4.2. Publiczny transport zbiorowy, tabor kolejowy EFRR dotacja

4.3. Zarządzanie ruchem lotniczym EFRR dotacja

4.4. Cyfryzacja w transporcie EFRR dotacja



Priorytet 5 Edukacja i kompetencje EFRR 17 565 060 euro

nr i nazwa działania wdrażający
rodzaj 

wsparcia
cs alokacja

5.1. Infrastruktura edukacyjna EFRR dotacja
4(ii) 17 565 060

5.2. Infrastruktura edukacyjna - ZIT Elbląg, Ełk EFRR dotacja

• placówki oświatowe na wszystkich poziomach (inwestycje zwiększające dostępność osób
ze specjalnymi potrzebami)

• kształcenie zawodowe (kierunki zgodne z inteligentnymi specjalizacjami)

• szkoły wyższe (kierunki praktyczne, kluczowe z punktu rozwoju województwa)

W powyższych działaniach:
- nie będą wspierane szkoły i placówki prowadzące do segregacji jakiejkolwiek grupy
- wsparcie w zakresie IT jedynie w zakresie nie objętym KPO
- wsparcie infrastrukturalne skierowane na istniejącą bazę



Priorytet 8 Włączenie i integracja EFRR – 18 000 000 euro

nr i nazwa działania wdrażający
rodzaj 

wsparcia
cs alokacja

8.1. Infrastruktura społeczna EFRR dotacja 4(iii) 11 333 334

8.2. Infrastruktura systemu pieczy zastępczej EFRR dotacja 4(iii) 6 666 666

• integracja społeczna i aktywizacja społeczno-zawodowa
(tworzenie nowych podmiotów, np. CIS, KIS)

• miejsca świadczenia usług opiekuńczych zgodnie z zasadą deinstytucjonalizacji
(np. środowiskowe domy samopomocy, dzienne domy opieki, świetlice środowiskowe)

• mieszkalnictwo na rzecz włączenia społecznego
(mieszkania o charakterze chronionym, wytchnieniowym, treningowym)

• inwestycje w infrastrukturę pieczy zastępczej zgodnie z zasadami deinstytucjonalizacji

Wsparcie WTZ oraz ZAZ jedynie w przypadkach wcześniejszego otrzymania wsparcia z EFS+.

Brak finansowania inwestycji w placówkach całodobowej opieki długoterminowej (np. DPS).



Priorytet 10 Zdrowie – 35 000 000 euro

nr i nazwa działania wdrażający
rodzaj 

wsparcia
cs alokacja

10.1. POZ, AOS, szpitale, opieka długoterminowa EFRR dotacja 4(v) 35 000 000

• POZ, AOS, szpitale, opieka długoterminowa  
(infrastruktura oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej)

- wsparcie diagnostyki nakierowane na rozwój opieki jednego dnia
- deinstytucjonalizacja form opieki

Uzgodnienie wszystkich działań z KS ds. koordynacji wsparcia w sektorze zdrowia przy MZ.

Wsparcie obszaru psychiatrii oraz wsparcie w zakresie IT (jako element projektu)
po przedłożeniu pozytywnej opinii Ministra Zdrowia.

Projekty zgodne z Kontraktem Programowym.

Zakres realizacji nie przewidziany w KPO.



Priorytet 11 Turystyka i Kultura – 104 000 000 euro

nr i nazwa działania wdrażający
rodzaj 

wsparcia
cs alokacja

11.1. Infrastruktura kultury EFRR dotacja

4(vi) 104 000 00011.2. Publiczna oferta turystyczna EFRR dotacja

11.3. Szlaki turystyczne EFRR dotacja



Priorytet 12 Rozwój obszarów miejskich – 50 000 000 euro

nr i nazwa działania wdrażający
rodzaj 

wsparcia
cs alokacja

12.1. Rewitalizacja obszarów miejskich EFRR dotacja

5(i) 50 000 00012.2. Uzdrowiska EFRR dotacja

12.3. Tereny inwestycyjne EFRR dotacja

• projekty muszą wynikać z Gminnych Programów Rewitalizacji, ujętych w Wykazie
pozytywnie ocenionych GPR prowadzonym przez IZ,

• projekty nie mogą obejmować budowy nowych dróg i parkingów - nie mogą zwiększać
natężenia ruchu, przepustowości dróg oraz zwiększać liczby miejsc parkingowych,

• priorytetowo będą traktowane projekty zakładające zachowanie lub utworzenie terenów
zielonych, ochronę drzew i krzewów, zmniejszenie udziału powierzchni uszczelnionych.



Dotacja warunkowa - nowy sposób dofinansowania projektów.
Zastąpi pomoc zwrotną, która funkcjonowała w latach 2014-2020.

Będzie podlegała pełnemu lub częściowemu zwrotowi zgodnie z dokumentem określającym
warunki udzielania wsparcia.

Została przewidziana:
- w modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej oraz
- w obszarze B+R (jako komponent wdrożeniowy wyników B+R).

Dotacja warunkowa



Wsparcie w postaci instrumentów finansowych będzie miało zastosowanie w:

• Priorytecie 1 Gospodarka

• Priorytecie 2 Środowisko w zakresie: 
- odnawialnych źródeł energii
- efektywności energetycznej

Nowa forma wsparcia: 
stosowanie instrumentów finansowych łączonych z dotacjami w ramach jednej operacji.

Instrumenty finansowe



Projekty o całkowitej wartości ≤ 200 000 EURO w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie
rozliczane będą obligatoryjnie przy zastosowaniu uproszczonych metod rozliczania
wydatków, z wyjątkiem operacji, których wsparcie stanowi pomoc państwa (de minimis tak).

Projekty będą rozliczane przy zastosowaniu kwot ryczałtowych, proponowanych przez
Wnioskodawcę na etapie sporządzenia budżetu projektu, który będzie oceniany przez KOP.

Przeprowadzane będą odrębne nabory dla projektów rozliczanych metodą uproszczoną.

Uproszczone metody rozliczania wydatków



• Wartość projektu  5 mln euro brutto - VAT stanowi koszt kwalifikowalny

• Wartość projektu ≥ 5 mln euro brutto - VAT stanowi koszt niekwalifikowalny chyba,
że brak jest prawnej możliwości jego odzyskania zgodnie z przepisami prawa krajowego,
wówczas VAT może być kwalifikowalny.

Kwalifikowalność VAT podlega dodatkowym ograniczeniom wynikającym z zasad udzielania
pomocy publicznej.

Kwalifikowalność VAT



• wnioski o dofinansowanie składane będą wyłącznie elektronicznie w krajowym systemie
teleinformatycznym (WOD),

• prostsza forma Instrukcji wypełniania załączników do WnD – tabela,

• mniej załączników do WnD,

• zastosowanie do wzorów dokumentów hiperłączy,

• współpraca z instytucjami publicznymi (korzystanie z dostępnych systemów), w celu
uzyskania informacji o Wnioskodawcach niezbędnych do oceny spełnienia kryteriów.

• biznes plan, a nie studium wykonalności, do projektów o wartości do 40 mln zł,

• stosowanie krótkich aneksów do umów o dofinansowanie.

Uproszczenia dokumentacji aplikacyjnej



• Ocena WnD jednoetapowa. 
- brak etapu weryfikacji warunków formalnych,
- brak rozgraniczenia kryteriów na formalne i merytoryczne,
- ocena w całości dokonywana będzie przez KOP,
- wynik oceny będzie zawierał całościową informację o spełnieniu/niespełnieniu

kryteriów oraz liczby punktów uzyskanych przez projekt.

• W trakcie oceny możliwa dwukrotna poprawa WnD. 
Termin na wniesienie poprawek: 7 dni roboczych.

• Ocena: kryteria: 0/1, pkt, premiujących.

• Zostanie utrzymany pułap min. 50% punktów w ramach kryteriów pkt. 
Do pułapu nie będą wliczane kryteria premiujące.

Ocena wniosków o dofinansowanie



Zasady konkurencyjności nie stosuje się do zamówień o wartości do 50 tys. zł netto.

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania
ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą
oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywać się będzie pisemnie za pomocą
Bazy konkurencyjności.

Wprowadzono procedurę badania rażąco niskiej ceny, gdy zaoferowana cena lub koszt
wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zasada konkurencyjności



nabory zakończone/lista rezerwowa
liczba 

wniosków 
w ocenie 

alokacja 
w naborze

wnioskowane 
dofinansowanie

rozstrzygnięcie 
naboru

4.1.    Fotowoltaika i pompa ciepła 1 13 200 000 zł 9 805 866 zł kwiecień
5.3.    Ochrona bioróżnorodności 11 4 100 000 zł 28 005 312 zł czerwiec
5.4.1. Bezpieczeństwo Warmii i Mazur 22 lista rezerw. 8 000 000 zł marzec
6.1.2. Instytucje kultury 37 1 763 333 zł 13 966 478 zł lipiec
13.2.  Ochrona zdrowia 63 43 574 222 zł 59 542 087 zł marzec
13.3.  Zrównoważony transport miejski 2 18 040 888 zł 11 084 950 zł maj

136 80 678 443 zł 130 404 692 zł

nabory trwające/do ogłoszenia
alokacja 

w naborze
termin składania 

wniosków
rozstrzygnięcie 

naboru
6.2.1. Infrastruktura uzdrowiskowa 3 500 000 zł do 17.03. sierpień
8.1.    Rewitalizacja obszarów miejskich 2 426 665 zł maj sierpień
9.3.1. Infrastruktura kształcenia zaw. 3 575 098 zł do 20.02. lipiec

9 501 763 zł

Kontraktacja RPO WiM 2014-2020 (na 31.01.2023 r.)

Alokacja:        5 083 286 066,61 zł
Kontraktacja: 4 931 192 616,09 zł (97,1%) – 2 436 umów o dofinansowanie (5 375 WnD)
Pozostało:         152 093 450,53 zł



Konieczność certyfikacji:      86 000 000 zł/miesiąc (do 30.06.2024 r.) 
Certyfikacja w 2023 r.:     1 034 000 000 zł
Certyfikacja w 2024 r.:        431 382 464 zł

Koniec okresu kwalifikowalności wydatków 31.12.2023 r.

Płatności RPO WiM 2014-2020 (na 31.01.2023 r.)

Alokacja:       5 083 286 066,61 zł
Wypłacono: 3 617 903 603,16 zł (71,2%) – 8 659 wniosków o płatność
Pozostało: 1 465 382 463,45 zł




